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1) "Mainstream", modelo económico ou hegemonia cultural

O livro  de Frédéric Martel,  Mainstream, despertou muitos artigos e muitas reacções em França 
sobre o qual fornecemos no site alguns exemplos. Será que a obra ainda não atravessou as fronteiras 
da língua? Contudo, merece atenção.

Qual é realmente o tema do livro? É compreender como é construída a circulação de conteúdos em 
todo o mundo,  quer sejam conteúdos culturais ou de entretenimento (entertainment), ou seja, um 
dos temas que nos preocupam e que preocupam todos aqueles que desempenham a profissão de 
tradutor e intérprete ou que se interessam à questão das competências linguísticas dos Europeus, e a 
circulação de conhecimentos, valores e imaginários, a nível europeu e mundial e no respeito da 
diversidade linguística e cultural.

Isto significa que este livro alimenta uma reflexão necessária e deve ser considerado a partir deste 
ponto de vista.

Esquecendo, portanto, as polémicas causadas pela deriva do autor e, especialmente, pelos trabalhos 
jornalísticos tão grotescos e provocadores como o artigo publicado pelo jornal semanário Le Point 
na sua edição de 8 de Julho de 2010 "Franceses, para existirem, falem English". Retomaremos num 
outro contexto a questão dos empréstimos de uma língua para outra, dos contactos entre línguas que 
são próprios da natureza das línguas, e sobre a questão de saber como funcionam ditos empréstimos 
e em que medida são enriquecimentos ou, pelo contrário, a decadência de uma língua. Amplo tema 
que não se resolve em poucas linhas e que o artigo do jornal Le Point, que incide sobretudo nesta 
questão, a despacha do modo mais superficial possível.

Para sermos justos, seria conveniente declinar o artigo do Le Point em todas as línguas do mundo 
não anglófonas e dizer "Italianos, para existirem, falem English", "Alemães, para existirem, falem 
English ", "Japoneses, para existirem, falem  English,  "Chineses, para existirem, falem  English", 
"Indianos, para existirem, falem English ", não é necessário alongar a lista para avaliar o nível de 
ridículo deste artigo em que Frédéric Martel não assume, aliás, o título e o subtítulo grosseiramente 
espalhafatosos. É evidente que a questão não é saber se é necessário ter conhecimentos de inglês, 
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mas saber se devemos ou podemos renunciar à nossa própria língua.

Para nos  limitarmos  ao essencial,  do que fala  Frédéric  Martel?  O autor  tenta  explicar  como a 
hegemonia americana no campo das “indústrias criativas" se afirmou nos últimos trinta anos ao 
ponto de adquirir um quase monopólio internacional sobre as imagens e os sonhos.

É óbvio que esse quase monopólio é um objectivo da política americana expressa numa miríade de 
documentos oficiais que eram do domínio público da época da Guerra Fria e assim permaneceram. 
Devemos saber que existem. Porém, não nos basta ficarmos nesta única explicação. É necessário 
recuar até às origens: os estudos americanos e as universidades desenvolveram modelos económicos 
que permitissem a conquista do mundo.

Porém,  nada  é  nunca  adquirido.  Também explica  que  os  países  emergentes  têm a  ambição  de 
contestar este monopólio. É verdade que os profissionais deste sector nos países emergentes estão 
fascinados pelos métodos e estratégias comerciais e de produção implementadas pelos americanos, 
mas querem dominar os conteúdos.

Quando se quer conquistar o mundo, não se trata mais de exportar a língua, a cultura e o modo de 
vida.  É  necessário,  pelo  contrário,  compreender  as  culturas  e  participar  dalguma forma.  Daí  a 
invasão do modelo e a descoberta que, por exemplo, as indústrias criativas emergentes na Ásia são 
muito  plurilingues  e  pluriculturais.  Isto  quer  dizer  que  na  mundialização,  há  lugar  para  uma 
infinidade de modelos e, com certeza, para a diversidade linguística e cultural.

Assim, nos produtos culturais qualificados de mainstream, convém diferenciar três componentes:

Em primeiro lugar, é preciso que o produto tenha ambição de se dirigir ao mundo e não só ao 
ambiente local, regional ou nacional. Isto não é uma descoberta. Hollywood não inventou o  best  
seller. Homero e a Bíblia vieram primeiro. Hollywood também não inventou a mundialização. No 
pensamento de Goethe,  a "literatura mundial" (Weltliteratur)  e "a ideia de "mundialização" não 
estavam de modo nenhum relacionadas no seu conceito ao da uniformidade: o acesso à obra a nível 
mundial não se obtém ao achincalhar as particularidades de origem, mas ao assumir o facto de partir  
e de sair para os transfigurar no domínio da arte. Para fazer outra coisa do que simples folclore. 
(Luc  Ferry,  Apprendre  à  vivre,  p.  282).  Esta  formulação  está  no  centro  da  problemática 
desenvolvida na obra de Frédéric Martel.

Também são necessárias estratégias comerciais de conquista. É preciso, contudo, meios financeiros 
à medida do desafio, que sabemos que em trinta anos foram multiplicados por cinquenta.

Gostaríamos de concluir com duas observações.

Em primeiro lugar, o que afirma Frédéric Martel não diz respeito à cultura. Basta frequentar os 
festivais  para  nos  darmos  conta.  Contudo,  o  mainstream representa  uma  parte  significativa  e 
contribui  para  uma  formatação  do  cérebro,  a  nível  da  juventude  em  particular,  o  que  torna 
necessário  que  nos  interessemos  e  que  haja  políticas  culturais  que  permitam  aos  criadores  de 
estarem presentes e de fazer prevalecer a diversidade cultural e criatividade.

Em segundo lugar, Frédéric Martel não diz nada ou quase nada, excepto aspectos negativos, da 
Europa. Contudo, é a Europa e cada país europeu em particular que nos preocupa. Nada é adquirido. 
Não há nenhuma fatalidade. É preciso avançar. Há coisas a nível europeu. É evidente que a política 
francesa do cinema e do audiovisual,  o programa europeu Média, etc.,  não são suficientes para 
alterar  uma  influência  cultural  num relatório  de  80/20,  relatório  quase  colonial.  É,  assim,  um 
programa para o futuro que deve ser pensado e implementado...

2) Entre as últimas actualizações do site

• La terminologie, un enjeu économique et juridique   
• L'italien serait-il sur la voie de l'indonésien?   
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• As English Spreads, Indonesians Fear for Their Language   
• L'anglais, french killer? (Fr Inter 19 août 2010)   
• Jack Lang et la langue de Goethe (archive)   
• Suède : Valoriser l'etude des langues modernes dans l'enseignement secondaire   
• Manifiesto por un Chaco pluricultural y plurilingüístico   
• Mehrsprachigkeit in Wissensproduktion und Wissenstransfer   
• Englisch ist nicht Maß aller Dinge (euro|topics)   
• Michel Onfray et les langues du monde (F. Viangalli, Le Monde)   
• Scheu vor Fremdsprachen schadet Großbritannien   
• "Die Sprachen des Mittelalters : Ansätze" (Astrid GUILLAUME  )
• Langue française, la polémique (Terminometro)   
• Lettre ouverte à Frédéric Martel (Claire Goyer)  
• Vidéo : Interview d'Angélique Kidjo, chanteuse franco-béninoise   
• Finnische Schüler meiden fremde Sprachwelten   
• Multilingualim at work (B. Meyer, B. Apfelbaum)   
• Programme du CITEL : La Fabrique des Traducteurs   
• VII simposio sobre la traducción, interpretación y la terminología   
• U.S. Should Prioritize English-Language Promotion (World Politics Review)  
• L'école de la pluralité (M. Candelier et M. T. Vasseur)   
• Multilingual glossary of legal terms (Italian, English, French, Spanish)   
• Les effets des compétences linguistiques sur la performance...   
• CLIL: quale docente?   
• Language Diversity in the USA (K. Potowski)   
• Mehrsprachigkeit im vereinten Europa (J. Gerhards)   
• Giornata pedagogica per i docenti di francese...   
• Video: Battle to save languages (Cambridge News)   
• Naturwissenschaften und europäische Fremdsprachen   
• Quand l'arabe pâtit du mélange des langues au Liban   
• Celi i posledstvija ispol'zovanija anglijskogo jazyka v prepodavanii...   
• O perspektivakh razvitia issledovanii po mejkulturnoi...  
• Perspectives de développement des recherches concernant la communication...   
• Deutsch hat es schwer in der EU (Deutsche Welle)   
• Le Tapis volant, jeu multilingue   
• Le français au Maghreb, par Yves Montenay   
• El Senado dará hoy el visto bueno definitivo al uso de las lenguas cooficiales...     
• Pourquoi et comment l’Afrique doit investir dans les langues africaines...   
• Dynamiques plurilingues : des observations de terrains aux...    
• Didactique du français et apprentissage du français en contexte plurilingue   
• Concerns about a spreading English (Wall Street Journal)   
• Bulletin de nouvelles sur la diversité des expressions culturelles   
• Haro sur l'invasion de la langue chinoise par l'anglais   
• Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in Familie,...   
• Français, pour exister, parlez English !   (F. Martel, Le Point)   
• El Babel interior de la literatura (La Razón)  
• Call for Papers for a Book: 'Language and Crisis'   
• ELCO, un programme linguistique scolaire très discret...   

3) Contribua para o desenvolvimento do OEP,   a  dira ao OEP  

O  OEP é  uma  associação  de  direito  francês,  mas  amplamente  internacional  devido  aos  seus 
membros e parceiros. Apesar do apoio que recebe das autoridades públicas para a organização de 
grandes eventos como os Encontros, apesar da ajuda estrutural finalizada do Ministério da Cultura 
francês (Delegação Geral da Língua Francesa e das Línguas de França), o OEP para desenvolver as 
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suas  actividades  precisa  imperiosamente  do  apoio  dos  seus  membros,  indivíduos  ou  pessoas 
jurídicas. Se achar que o trabalho voluntário do OEP é útil e merece o seu apoio, contacte o OEP, e 
torne-se membro do OEP.

4) A Suécia está preocupada com o declínio das línguas vivas, como resultado da pressão do 
inglês

Enquanto muitos países europeus estão a seguir, cegamente, o rasto da Suécia, que desde muito 
cedo impôs o inglês no ensino, está a tomar consciência um pouco tarde dos estragos ocasionados 
por esta escolha exclusiva efectuada há agora meio século, a saber:

• a  exclusão da língua nacional nos sectores mais elevados da sociedade contemporânea: o 
ensino superior, a investigação científica e as empresas internacionais.

• o declínio das outras línguas europeias, cada vez menos estudadas e faladas.

• um défice económico na exportação porque o monolinguismo exterior dos países europeus, 
sobretudo quando não são "native english", é uma desvantagem. É preciso saber, tal como 
demonstrou um estudo publicado precisamente na Suécia e que damos a conhecer no site do 
OEP.

Assim, a Suécia não tenta fazer marcha atrás, mas sim de redesenvolver o ensino das línguas vivas.

Contudo, ignoramos muitas vezes que a Suécia e a Escandinávia, com boa paz dos nossos fanáticos 
do ensino precoce do inglês, não desenvolveram de modo nenhum o ensino precoce do inglês. Bem 
pelo contrário, preocuparam-se em desenvolver o despertar para as línguas e a intercompreensão 
entre as línguas escandinavas, excelente exemplo que merece ser imitado.

5) Avisos e publicações

• Terça 28 de Setembro de 2010 às 18h30

Como “fala” a Europa aos cidadãos: um desafio linguístico

Mesa  redonda  organizada  pelo  DLF-Bruxelles-Europe  no  Instituto  Superior  de  Tradutores  e 
Intérpretes (ISTI), Rua Joseph Hazard, 34 - Bruxelles 1180 com a participação de: 

• Catherine  VIEILLEDENT-MONFORT (Direcção-geral  da  Tradução  – 
Comissão Europeia), autora de "La traduction à la Commission 1958-2010"

• Ludovic LAPORTE (Direcção-geral da Tradução na Comissão Europeia)

• Christian  TREMBLAY, Presidente  do  Observatório  Europeu  do 
Plurilinguismo

Inscrições: bxl-europe@skynet.be – brigitte.tout@gmail.com, entrada gratuita, Tel.: 02 375 72 37 
-  02 299 92 74, http://www.langue-francaise.org/Bruxelles/Bruxelles_entree.php

• Quinta 30 de Setembro de 2010

Línguas em jogo!

No âmbito do Dia Europeu das Línguas na Maison de l'Europe de Paris (35-37 Rua des Francs 
Bourgeois, Paris 4e, metro Hôtel de Ville/Saint Paul), o Observatório Europeu do Plurilinguismo 
convida-o a jogar, ouvir, debater e descobrir com o apoio da Maison de l'Europe, da Delegação 
Geral da Língua Francesa e das Línguas de França (Ministério da Cultura francês), da União Latina, 
da Direcção-geral da Tradução (Comissão Europeia), de Malangocha, D'Une Langue à l'Autre, da 
Associação para a promoção da intercompreensão, o Tapis volant, o teatro Démodocos. Entrada 
livre e gratuita, mas recomenda-se prévia reserva no site do OEP.

• No âmbito dos Estados Gerais do francês na francofonia (XIII Cimeira)

• Segunda 4 de Outubro de 2010
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Língua - Economia – Mundialização (Genebra)

O conjunto dos processos frequentemente designados pelo termo de  mundialização  manifesta-se 
nomeadamente na esfera económica; e coloca desafios importantes a nível linguístico. Estes dizem 
respeito ao lugar crescente das línguas dominantes,  potencialmente hegemónicas (actualmente o 
inglês,  e  talvez,  amanhã,  o  mandarim),  o  papel  que será  descoberto no futuro noutras  grandes 
línguas (francês, alemão, espanhol), que gozam actualmente de uma difusão internacional, mas das 
quais alguns anunciam o declínio e a marginalização...

Fazer o   download   do programa  

P  ara saber mais  

• Sexta 1 de Outubro de 2010

O francês e o multilinguismo no ensino (Genebra)

P  ara saber mais  

• Segunda 18 de Outubro de 2010

O francês e o multilinguismo na ciência (Genebra)

P  ara saber mais  

• Le Journal de la Francophonie   (Radio France Internationale) – Setembro 2010
• Bouche Bée, Tout Ouïe - Comment Tomber Amoureux Des Langues ?   

Alex Taylor, J-C Lattès, 2010 
• Lernerautonomie  durch  Interkomprehension:  Projekte  und  Perspektiven   /  A 

autonomização do aprendiz na intercompreensão: projecto e perspectivas / Promoting 
Learner  Autonomy through intercomprehension:  projects  and perspectives  (Giessener 
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